
                Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 20.05.2019 nr 4-8/7 

 

 

 

Koosolek algas 16.30. Lõppes18.05 

 

Kohal olid: Meelis Atonen, Marit Kuusk; Aire Allikas, Liivia Kivit, Aade Erits,  

Kersti Lõugas, Raivo Niidas, Mehis Pever. 

Puudusid: Anu Aus (puhkusel) ja Krissu Väät 

Koosoleku juhataja: Meelis Atonen 

 

Päevakord:  

 

1. Kooliaasta lõpetamine. 

2. Klasside komplekteerimine järgmiseks õppeaastaks 

3. Kooli kodukorra kinnitamine 

4. Algatatud küsimused 

 

1. Kooliaasta lõpetamine 

 

Põhikooli õpilaste klasside lõpetamise tase on kõrge. Eelmisel aastal jäi pikendatud suvetööle 

ainult 5 õpilast, loodame sellel aastal jääda samadesse piiridesse.  9. klasside õpilased on väga 

tublid.  

Meie kooli õpilased on edukalt osalenud  olümpiaadidel ja saavutanud väga häid tulemusi: 

inimeseõpetuses Tallinna voor 5.klass Artur Sammul 2. koht ja Sirelin Hermaste 3. koht;   

7. klass Lee Saarela 2. koht; 8. klass Helena Zvorovski 1. koht ja Jane Leinfeld 2.koht. 

Kunstiõpetuses 8. klass Jaako Lauri Puudist Tallinna voorus 1.-3. koht ning üleriigiline voor 

1. koht. Inglise keel 11. klass Karl Gregori Marrkus Lahe Tallinna voor 2.-3.koht. Meie 

õpilased ja juhendajad õp Krista Kiissa ning  Liia Jung on kutsutud 28.mail Lillepaviljoni 

olümpiaadidel edukalt osalenud õpilaste ning nende juhendajate autasustamisele. 

Gümnaasiumi õpilastel esineb puudulike perioodi hindeid, mis vajavad veel likvideerimist. 

Kooli lõpetajate hulgas on viis medalilootust. 

11. juuni kõikide klasside ühisaktus korraldatakse kooli staadionil. 

 

Otsustati:  

Hoolekogu võttis info teadmiseks. 

 

2. Klasside komplekteerimine järgmiseks õppeaastaks 

 

Kolme kooli ühiskatsed läksid edukalt.Gümnaasiumisse õppima soovijaid on tunduvalt 

rohkem kui vastu võtta saab. Sügisel avame kaks esimest klassi. Selle tõttu jäävad ainult 2. 

klassid teises vahetusse. Oleks vajadus moodustada väikeklass, aga õppetöö saaks alata 2. 

vahetusest.  

Kool vajab järgmiseks õppeaastaks matemaatika ja saksa keele õpetajat.  

 

Otsustati:  

Hoolekogu võttis info teadmiseks. 

 

 

 



3. Kooli kodukorra kinnitamine 

 

Mehis Pever tutvustas kooli kodukorda. 

 

Otsustati: 

Kinnitada kodukord. 

 

 

4. Algatatud küsimused 

 

a) Kooli juubeli ettevalmistamisest. 8.02.2020 „Estonia“ ooperiteatris  kl 14 üritus 

kutsetega, kl 16.00 kontsertaktus. Kl 19.00 algab koolimajas vilistlaste pidu. 

b) XXVII laulupeole said esinema kõik meie kolm koori: mudilaskoor õp Piret Laak, 

lastekoor õp Harald Eek ja segakoor  õp Aade Erits ning rahvapillipeole 

rahvapilliansambel „Viisikerad“ õp Kaisa Nõges. Kahjuks ükski neljast tantsurühmast 

peole ei pääsenud. 

c) Koolide toitlustamise praegune süsteem ei taga õpilaste jaoks parimat lahendust 

tervisliku toitumise osas. Kooli hoolekogude esindajad sooviksid koos Linnavalitsuse 

ja Haridusametiga välja töötada ühise hanke põhja ja selle alusel koolid saaksid ise 

hankeid läbi viia. 

 

Otsustati: 

a) Toetada Mehis Peveril kohtumist Haridusameti töötajatega 11. juunil   

b) Järgmine hoolelogu koosolek toimub16. septembril kl 16.30 ning lastevanemate 

üldkoosolek 25. septembril kl 18.00 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

Meelis Atonen       Liivia Kivit 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija 

 


